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Betragtning 7 a (ny) 

 

 

Udkast fra Den Europæiske Centralbank Ændringsforslag 

 (7a) ECB bør vedtage regler for 

høringer af offentligheden og 

interessenter samt feedback analogt med 

bestemmelserne i punkt 19 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning i forbindelse med udøvelsen af 

de lovgivningsmæssige beføjelser, der 

forpligter ECB til, forud for vedtagelsen 

af et forslag, at foretage offentlige 

høringer på en åben og gennemsigtig 

måde og sikre, at metoden og fristerne for 

disse offentlige høringer giver mulighed 

for den bredest mulige deltagelse, med 

henblik på at fremme direkte inddragelse 

af en bred vifte af interessenter i sådanne 

høringer, herunder offentlige 

internetbaserede høringer, til så hurtigt 

som muligt at underrette Kommissionen, 

Parlamentet og Rådet om resultaterne af 

disse offentlige høringer og høringer af 

interessenter og til at offentliggøre disse 

resultater. 

Or. en 
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Udkast fra Den Europæiske Centralbank Ændringsforslag 

Med henblik på at sikre effektive og 

pålidelige clearing- og betalingssystemer 

og clearingsystemer for finansielle 

instrumenter inden for Unionen og over for 

tredjelande kan ECB og de nationale 

centralbanker tilbyde faciliteter, og ECB 

kan udstede forordninger. 

Med henblik på at sikre effektive og 

pålidelige clearing- og betalingssystemer 

inden for Unionen og over for tredjelande 

kan ECB og de nationale centralbanker 

tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede 

forordninger. 

 For at indfri målene med ESCB og udføre 

sine opgaver kan ECB udstede 

forordninger vedrørende clearingsystemer 

for finansielle instrumenter inden for 

Unionen og forordninger om Unionens 

anerkendelse af clearingsystemer 

etableret i tredjelande, forudsat at den gør 

det på en måde, der fuldt ud respekterer 

og fuldt ud er i overensstemmelse med 

både de retsakter, der er vedtaget af 

Europa-Parlamentet og Rådet på dette 

område, samt foranstaltninger, der 

vedtages i henhold til disse retsakter, og 

under alle omstændigheder begrænses til 

krav, der gør det muligt at overvåge 

aktiviteterne i clearingsystemet, 

rapporteringskrav eller krav, der er 

relevante for vurderingen af risici og 

systemets modstandsdygtighed over for 

ugunstige markedsvilkår. 

 Sådanne krav kan også omfatte specifikke 
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krav i henhold til EU-retsakter, der er 

nødvendige for at håndtere situationer, 

hvor der er overhængende risiko for, at et 

clearingsystem for finansielle 

instrumenter er til væsentlig skade for 

finansielle institutioner i Unionen, vigtige 

EU-markeder eller Unionens finansielle 

system som helhed, dog kun krav 

vedrørende likviditet, afvikling, 

sikkerhedsstillelse, interoperabilitet og 

marginer. 

Or. en 

 

 


